
รายงานการด าเนินโครงการ [ปีงบประมาณ 2564]  6 เดือนแรก 

ช่ือโครงการตามแผน ช่ือรายการ
งบประมาณประจ าปี 

งบตามขอ้บญัญติั/
เทศบญัญติั 

ลงนามสญัญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิ 

1. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล./ลาดยาง
สายนาหนั - ทุ่งเจา้
ไชย หมู่ท่ี 1, หมู่ท่ี 3  

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล./ลาดยาง
สายนาหนั - ทุ่งเจา้
ไชย หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 3 

1,158,000.00 0.00 0.00 1,158,000.00 

 

2. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล./ลาดยาง
สายใสตึก - จดเขต
ต าบลทุ่งปรัง หมู่ท่ี 3  

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล./ลาดยาง
สายใสตึก - จดเขต
ต าบลทุ่งปรัง หมู่ท่ี 3 

463,000.00 0.00 0.00 463,000.00 

 

3. โครงการปรับปรุง
ผิวจราจรหินคลุก
ถนนสายไชยช านาญ 
- วดัเบิก หมู่ท่ี 4  

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรหินคลุกถนน
สายไชยช านาญ - วดั
เบิก หมู่ท่ี 4 

487,000.00 0.00 0.00 487,000.00 

 

4. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล./ลาดยาง
สายซอยหลงับา้น
ผูใ้หญ่สุภาพ หมู่ท่ี 5  

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล./ลาดยาง
สายซอยหลงับา้น
ผูใ้หญ่สุภาพ หมู่ท่ี 5 

463,000.00 0.00 0.00 463,000.00 

 



5. โครงการก่อสร้าง
คูระบายน ้ าบา้นนาย
ฉลอง-คูชลประทาน 
หมู่ท่ี 6  

โครงการก่อสร้างคู
ระบายน ้ าบา้นนาย
ฉลอง-คูชลประทาน 
หมู่ท่ี 6 

498,000.00 0.00 0.00 498,000.00 

 

6. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล./ลาดยาง
สายพงัเลา-ทุ่งพงัก า 
หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 8  

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล./ลาดยาง
สายพงัเลา-ทุ่งพงัก า 
หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 8 

1,158,000.00 0.00 0.00 1,158,000.00 

 

7. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล./ลาดยาง
สายซอยมิยาซาวา่-
ทุ่งพงัก า หมู่ท่ี 8  

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล./ลาดยาง
สายซอยมิยาซาวา่-
ทุ่งพงัก า หมู่ท่ี 8 

463,000.00 0.00 0.00 463,000.00 

 

8. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล./ลาดยาง
สายซอยแสงจนัทร์ 
หมู่ท่ี 9  

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล./ลาดยาง
สายซอยแสงจนัทร์ 
หมู่ท่ี 9 

497,000.00 0.00 0.00 497,000.00 

 

9. โครงการจดัซ้ือ
พนัธ์ุพืชและวสัดุ
การเกษตรส าหรับ
ส านกังาน อบต.
ฉลองและพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 
1 - 11  

วสัดุการเกษตร 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

 



10. โครงการ
ปรับปรุงผิวจราจร
หินคลุก ถนนสาย
บา้นนายภกัดี หมู่ท่ี 
2  

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรหินคลุกถนน
สายบา้นนายภกัดี 
หมู่ท่ี 2 

487,000.00 0.00 0.00 487,000.00 

 

11. โครงการซ่อม
สร้างผิวจราจรแบบ
แอสฟัลทติ์กคอนก
รีตสายแยก รพช. ตน้
เหรียง-บา้นยาน หมู่
ท่ี 7  

โครงการซ่อมสร้าง
ผิวจราจรแบบแอส
ฟัลทติ์กคอนกรีตสาย
แยก รพช. ตน้เหรียง-
บา้นยาน หมู่ท่ี 7 

431,000.00 0.00 0.00 431,000.00 

 

12. โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล./ลาดยาง
สายเขาปริง หมู่ท่ี 10  

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล./ลาดยาง
สายเขาปริง หมู่ท่ี 10 

497,000.00 0.00 0.00 497,000.00 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม 

13. โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนกลุ่ม
อาชีพในต าบล  

โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุนกลุ่ม
อาชีพในต าบล 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

 

14. โครงการจดั
กิจกรรมเพ่ือป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  

โครงการจดักิจกรรม
เพ่ือป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพ
ติด 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

 



15. โครงการส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัท า
แผนชุมชน  

โครงการส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัท า
แผนชุมชน 

15,000.00 11,920.00 11,470.00 3,080.00 

 

16. โครงการส่งเสริม 
สนบัสนุนและการ
จดัท าประชาพิจารณ์  

โครงการส่งเสริม 
สนบัสนุนและการ
จดัท าประชาพิจารณ์ 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

 

17. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย  

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 
 

18. โครงการส่งเสริม
การพฒันาสตรี  

โครงการส่งเสริมการ
พฒันาสตรี 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 
 

19. โครงการรวม
พลงัมวลชนคนท าดี  

โครงการรวมพลงั
มวลชนคนท าดี 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 
 

20. โครงการจดัเวที
ประชาคม  

โครงการจดัเวที
ประชาคม 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 
 

21. โครงการเขา้ร่วม
การจดัการแข่งขนั
กีฬาระหวา่งองคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน/ส่วน
ราชการ/หน่วยงาน
อ่ืนๆ  

โครงการเขา้ร่วมการ
จดัการแข่งขนักีฬา
ระหวา่งองคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน/ส่วน
ราชการ/หน่วยงาน
อ่ืนๆ 

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 

 



22. โครงการจดัการ
แข่งขนักีฬา
ฉลองคพั  

โครงการจดัการ
แข่งขนักีฬาฉลองคพั 

400,000.00 0.00 0.00 400,000.00 

 

23. โครงการจดัส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนัในระดบั
ต่างๆ  

โครงการจดัส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนัในระดบั
ต่างๆ 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

 

24. โครงการจดังาน
ประเพณีใหท้านไฟ  

โครงการจดังาน
ประเพณีใหท้านไฟ 

0.00 0.00 0.00 0.00 
 

25. โครงการจดังาน
ชกัพระเดือนหา้  

โครงการจดังานชกั
พระเดือนหา้ 

230,000.00 0.00 0.00 230,000.00 
 

26. โครงการชกัพระ
อ าเภอสิชล  

โครงการชกัพระ
อ าเภอสิชล 

120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 
 

27. อุดหนุน
โครงการจดังาน
ประเพณีชกัพระ
อ าเภอสิชล  

อุดหนุนโครงการจดั
งานประเพณีชกัพระ
อ าเภอสิชล 

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 

 

28. อุดหนุน
โครงการพฒันากีฬา
อ าเภอสิชล  

อุดหนุนโครงการ
พฒันากีฬาอ าเภอสิ
ชล 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

 



29. อุดหนุน
โครงการสืบสาน
ประเพณี "แห่หมฺรับ
เดือนสิบ"  

อุดหนุนโครงการสืบ
สานประเพณี แห่
หมฺรับเดือนสิบ 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

 

30. อุดหนุน
โครงการจดังาน
ประเพณีมาฆบูชาแห่
ผา้ข้ึนธาต ุ 

อุดหนุนโครงการจดั
งานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผา้ข้ึน
ธาต ุ

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 

 

31. อุดหนุน
โครงการจดังานวนั
ปิยมหาราช  

อุดหนุนโครงการจดั
งานวนัปิยมหาราช 

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 

 

32. อุดหนุน
โครงการจดังานรัฐ
พิธีเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในมหามงคล
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จประ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯ  

อุดหนุนโครงการจดั
งานรัฐพิธีเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองในมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จประ
ปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณฯ 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

 

33. อุดหนุน อุดหนุนโครงการจดั 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 
 



โครงการจดังาน
เฉลิมพระเกียรติเน่ือง
ในมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินี 3 
มิถุนายน  

งานเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในมหามงคล
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระ
บรมราชินี 3 
มิถุนายน 

34. อุดหนุน
โครงการจดังานรัฐ
พิธีเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในมหามงคล
เฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต 
พระบรมราชินีนาถฯ  

อุดหนุนโครงการจดั
งานรัฐพิธีเฉลิมพระ
เกียรติเน่ืองในมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต 
พระบรมราชินีนาถฯ 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

 

35. อุดหนุน
โครงการจดังานรัฐ
พิธีเน่ืองในวนัคลา้ย
วนัเสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ

อุดหนุนโครงการจดั
งานรัฐพิธีเน่ืองในวนั
คลา้ยวนัเสด็จ
สวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถ

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

 



บพิตร  บพิตร 

36. โครงการจดัซ้ือ
อาหารเสริม (นม) 
ใหแ้ก่นกัเรียนใน
ต าบล  

ค่าอาหารเสริม (นม) 865,000.00 404,166.24 0.00 460,833.76 

 

37. โครงการส่งเสริม
การศึกษา กิจกรรม
พฒันาการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชน  

โครงการส่งเสริม
การศึกษา กิจกรรม
พฒันาการเรียนรู้ของ
เด็กและเยาวชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 

 

38. โครงการ
สนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหาร
สถานศึกษา  

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา 

324,660.00 141,960.00 141,960.00 182,700.00 

 

39. อุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวนั  

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวนั 

1,636,000.00 820,000.00 820,000.00 816,000.00 

 

40. ค่าใชจ่้ายใน
โครงการสตัวป์ลอด
โรค คนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนขับา้ตาม
ปณิธานศาตราจารย ์
ดร.สมเด็จพระเจา้

ค่าใชจ่้ายในโครงการ
สตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนขับา้ตามปณิธาน
ศาตราจารย ์ดร.
สมเด็จพระเจา้นอ้ง

75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 

 



นอ้งนางเธอเจา้ฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวาง
ควฒัน วรขตัติยราช
นารี  

นางเธอเจา้ฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางควฒัน 
วรขตัติยราชนารี 

41. ค่าใชจ่้ายใน
โครงการด าเนินงาน
ตามแนวทาง
พระราชด าริดา้น
สาธารณสุข  

ค่าใชจ่้ายในโครงการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข 

220,000.00 0.00 0.00 220,000.00 

 

42. โครงการ
สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายใุนต าบล  

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 11,000,000.00 5,619,700.00 5,446,300.00 5,380,300.00 

 

43. โครงการ
สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพ
ผูพ้ิการในต าบล  

เบ้ียยงัชีพคนพิการ 2,100,000.00 1,615,400.00 1,561,000.00 484,600.00 

 

44. โครงการ
สนบัสนุนเบ้ียยงัชีพ
ผูป่้วยโรคเอดส์ใน
ต าบล  

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 24,000.00 14,000.00 12,000.00 10,000.00 

 

45. โครงการสมทบ
กองทุนหลกัประกนั
สุขภาพต าบลฉลอง  

  ยงัไม่ก ำหนด 

   



46. โครงการร้อย
ห่วงใย ใส่ใจผูพิ้การ  

โครงการร้อยห่วงใย 
ใส่ใจผูพิ้การ 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
 

47. โครงการป้องกนั
และลดอุบติัเหตุทาง
ถนน  

โครงการป้องกนัและ
ลดอุบติัเหตุทางถนน 

10,000.00 450.00 450.00 9,550.00 

 

48. โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบติัการจิตอาสา
ภยัพิบติัประจ า
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลฉลอง  

โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบติัการจิต
อาสาภยัพิบติัประจ า
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลฉลอง 

160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 

 

49. โครงการ
ช่วยเหลือประชาชน
ดา้นส่งเสริมและ
พฒันาคุณภาพชีวติ  

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนดา้น
ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติ 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 

 

ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

50. โครงการ "รักษ์
น ้ า รักป่า รัก
แผน่ดิน"  

โครงการ รักษน์ ้ า รัก
ป่า รักแผน่ดิน 

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 

 

51. โครงการตาม
แนวทาง

โครงการตาม
แนวทางพระราชด าริ 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 
 



พระราชด าริ  

52. โครงการบริหาร
จดัการขยะในชุมชน  

โครงการบริหาร
จดัการขยะในชุมชน 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 
 

53. โครงการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของ 
อปท.แบบบูรณาการ  

โครงการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มของ 
อปท.แบบบูรณาการ 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

 

ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการองค์กร 

54. โครงการจดัท า
แผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น  

โครงการจดัท าแผน
ท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น 

450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 

 

55. โครงการจดัเก็บ
ภาษีสญัจร  

โครงการจดัเก็บภาษี
สญัจร 

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 
 

56. โครงการ 
"หอ้งน ้ าทอ้งถ่ิน
สะอาดและ
ปลอดภยั"  

โครงการ หอ้งน ้ า
ทอ้งถ่ินสะอาดและ
ปลอดภยั 

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 

 

57. อุดหนุน
โครงการบริหาร
จดัการศูนย์
ปฏิบติัการร่วมใน

อุดหนุนโครงการ
บริหารจดัการศูนย์
ปฏิบติัการร่วมใน
การช่วยเหลือ

32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 

 



การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ าเภอสิชล  

ประชาชนของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ าเภอสิชล 

58. ค่าจา้งออกแบบ 
และค่าจา้งผูค้วบคุม
งาน  

ค่าจา้งออกแบบ และ
ค่าจา้งผูค้วบคุมงาน 

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 

 

 

 


